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Protokól nr 0022.44.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 października 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000• Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.43.2015

z dnia 21 października 2015 L, nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Pan Chmielecki - p.o. Dyrektor SPZOZ w Kole przedstawił członkom Zarządu obecną

sytuację szpitala, poinformował o:

- podpisaniu umowy z firmą, która została wyłoniona w drodze przetargu na wykonanie drogi

przeciwpożarowej na terenie SPZOZ w Kole;



- terminie rozpoczęcia prac związanych z uruchomieniem strefy płatnego parkowania na

terenie szpitala (firma rozpoczyna prace w listopadzie br.), wysokość opłaty za l godz.

postoju wyniesie 2 zł, pracownicy będą opłacać miesięczny abonament w wysokości 10

zł/miesiąc, transport medyczny, policja, prokuratura, goście (za okazaniem specjalnej

plakietki) będą zwolnieniu z opłat parkingowych. Ponadto firma która będzie zajmować się

obsługą strefy płatnego parkowania zamontuje słupki uniemożliwiające parkowanie pojazdów

przed wejściem głównym do szpitala;

- rozpoczęciu rozmów w sprawie kontraktu z NFZ na 2016 r. oraz o dopisaniu go, jako p.o.

Dyrektora, w KRS jako osobę do reprezentowania szpitala;

- problemach z porozumieniem się z Główną Księgową SPZOZ w Kole;

- zaproponowaniu pełniącej funkcję p.o. Zastępcy Dyrektora ds.

Lecznictwa rozwiązania umowy o pracę, nie wyraziła zgody argumentując

tym, że . 3., która zawierała z nią umowę o pracę nadal pełni funkcję

Dyrektora SPZOZ w Kole;

- podpisaniu porozumienia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek

Położnych - Zakładowa Organizacja Związkowa w przedmiocie zawieszenia sporu

zbiorowego w zakresie płac do odwołania oraz niewystępowania z nowymi żądaniami

płacowymi.

- pozyskaniu zewnętrznych środków na bieżące malowanie pomieszczeń i elewacji szpitala,

które wymagają odświeżenia, prace te zostaną wykonane siłami własnymi;

- poruszył kwestię lądowiska dla helikopterów - jest czynne w ciągu dnia, w godzinach

nocnych przyjmowanie transportu lotniczego jest niemożliwe;

- zaproponował wykonanie na skwerze przed wejściem głównym do szpitala fontanny,

p. Chmielecki zaprpoponował, że pozyska na ten cel środki z zewnątrz.

Zarząd zapoznał się z sytuacją szpitala, do tematu wykonania fontanny Zarząd powróci

w przyszłości.

Pani Urbaniak poruszyła kwestię zmian proponowanych do Statutu SPZOZ w Kole. Dyrektor

Chmielecki zmienił kwotę zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem, która wymaga

łącznej reprezentacji dwóch osób ze 100.000,00 zł na 50.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad4.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zrman do budżetu

powiatu:



- Wojewoda Wielkopolski, FB-IJl11.427.2015.2, zwiększenie planu dotacji celowych

o kwotę 23.465,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów

Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego i ul. Blizna w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.31l1.127.2015.8, zwiększenie planu dotacji celowych

O kwotę 8.140,73 zł Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zarząd wyraził zgodę.

- Gmina Kłodawa, RZP.271.7.2014, dot. przekazania kwoty 50.000,00 zł będącej wkładem

finansowym Powiatu Kolskiego (zgodnie z podpisanym porozumieniem o partnerstwie)

celem realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łażek - Rgielew".

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Zarząd zapoznał się z:

- pismem p. Sławomira Wojtysiaka - Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach

i organizacji publicznego transportu zbiorowego w sprawie podjęcia decyzji dot. kierunku

przeprowadzenia procedur administracyjnych zmierzających do likwidacji lub do sprzedaży

pojazdu, który przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. Z załączonej oceny technicznej

Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu samochodowego i szacuje się

na kwotę ok. 400 zł. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.

- projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim

(I)" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd

zapoznał się z projektem nie wnosząc uwag, zostanie on przedstawiony na październikowej

sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, dot. nieruchomości zajętych pod drogę powiatową

w Kole przy ul. Nagórnej.

Ad 6.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

..,



Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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